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Utgivare: Åke Johansson, Tel: 0952-108 32

Nr: 23 vecka 49 7 December 2021

AKTUELLA

ERBJUDANDEN

6/12–12/12

MEDLEMSKLIPP!
Kryddrubbad
fläskytterfilé
Receptet finns på
coop.se

10k

Välkomna in och ta del
av alla nyinkomna varor!!

MEDLEMSPRIS

GRÄDDGLASS Sia Glass.
Välj mellan olika sorter. 500 ml. Jfr-pris 20:-/liter.

FLÄSKYTTERFILÉ

49)=
MAX 2 ST/HUSHÅLL.

1 KG

9)=
/nät

APELSINER I NÄT

FLÄSKYTTERFILÉ

Spanien/Coop. Klass 1. 1 kg.

Sverige/Nybergs Deli. Färsk. I bit. Ca 1 kg.

MER JUL F R
MEDLEMMAR!

Växla till dig din värdecheck
i Poängshoppen på coop.se,
i Coop-appen eller Medlemspunkten i butik.

ETT
PARTI!

10k

KYCKLINGFILÉ

79)=
jarniasorsele.se

MAX 3 ST/HUSHÅLL.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

FÄRSK KYCKLINGFILÉ

Sverige/Coop. Välj mellan kycklingfilé och
kycklinglårfilé. Ca 925 g.

MATPAJ

Coop. Fryst. Välj mellan olika sorter. 220 g.
Jfr-pris 45:45/kg.

69k
NORRLANDSOST

Norrmejerier. Lagrad. Ca 750 g.

Öppet: Mån-lör 8-20 Sön 10-20 Tele: 0952-539 90

VI SÖKER TRÄINDUSTRIARBETARE
TILL FABRIKEN I SORSELE.
ARBETSUPPGIFTER Jobba inom linjer där vi producerar golv och paneler. Paketering av golv,
paneler och pellets. Utföra enklare underhåll på de maskiner du jobbar med. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.
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Rödsvart julkänsla som bara Franska Trion kan uppbåda.

VI SÖKER DIG SOM gillar att arbeta med tillverkning och med trä som material. Är noggrann
och har bra ordningssinne, då vi värderar kvaliteten på våra produkter högt. Kan använda en dator
då arbetsrapportering och inställningar i maskiner ofta sker med datorer. Har positiv attityd, hög
arbetsmoral och gillar att samarbeta.
Erfarenhet av tidigare jobb i träindustrin och innehav av truckörkort är meriterande men
inget krav. Du blir upplärd i fabriken av våra erfarna medarbetare. Vi lägger stor vikt vid
personlig lämplighet. Arbetstid: Heltid, kl 7–16. Tillträde snarast eller enligt ö.k.

Arrangör:
Sorsele Teaterförening, Sorsele Folkmusik
och dansförening och Norrlandsoperan,
Pris: 100 kr för medlemmar 150 kr för er
andra. Ungdomar upp till 20 år gratis.
Biljett köps på plats och betalas med Swish
eller kontant.

Skicka din ansökan med personligt brev och CV per mail till jobb@baseco.se, märkt
med ”Fabrik 2021”. Vi gör löpande urval så sök gärna omgående, och senast 22/12.
Ev frågor till Marcus 0952-550 12 eller marcus@baseco.se

Kommande SorseleAktuellt
vecka 51 tisdag 21 December Manusstopp fredag 17 december
Sista utgivningen för 2021. Då kommer julhälsningar att publiceras.

Vecka 3 tisdag 18 Januari Manusstopp fredag 14 januari
Annonser bokas via tel: 070-375 52 88 E-post: annons@sorseleaktuellt.se
atis!

Julpot

ARVIDSONS POTATIS

Besöker följande orter måndag 20/12 2021
Jörn:
10.15-10.30, Folkets Hus
Abborträsk: 11.15-11.30, Forsgrens Bilfynd
Arvidsjaur: 12.00-12.30,Torggrillen
Arjeplog:
13.45-14.15, Shell
Mellanström: 14.45- brevlådan mitt i byn

Det bjuds på låtar från trions hela karriär,
inramat av några väl valda julsånger.
Tisdag 7 december 19:00
– Kulturhuset Sorsele

Sista turen
för i år.

Slagnäs:
15.15- Mittemot affären
Sorsele:
16.00- 16.30 Busstationen
Blattnicksele: 17.00- Hockeyplanen
Malå:
18.00-18.30 Torget

King Edvard, Folva från 10:-/kg, Mandelpotatis från 14:-/kg
5 och 10 kg förpackning! Nätsäck
Ring, 070-218 11 64, så stannar jag mellan stoppen!

Jag vill tillönska alla en God Jul och Ett Gott Nytt År

Julmarknad i Ammarnäs
18 december
Samegården kl 12-15
13.00 tomten kommer på
besök i kåtan på gården.
Vi säljer soppa av olika
sorter och fika inne på
Samegården.
Utomhus kommer
försäljare av matprodukter, hantverk, godis, bröd,
renskinn och mycket mer!
Varmt välkomna att besöka oss
eller sälja något!
Info: Åsa 0703460193 eller
Ella 070 2444611

SORGTACK
Vårt varma TACK
till er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår kära

Valborg Sjöström
Ett särskilt TACK till personalen
på hemtjänsten, för god omvårdnad.
Bittan och Carin

Vi har sett och vittnar
om att Fadern har sänt
sin Son, Jesus,
som världens Frälsare.
Slussfors Fria församling
www.blogg.segertonen.se/
viktiga-ord/

Spara tid och energi
med induktion

En induktionsspis eller häll är oslagbar när du ska laga en snabb maträtt
eller koka upp vatten. Den förbrukar
betydligt mindre energi och kokar
upp vatten på mindre än halva tiden i
jämförelse med andra typer av spishällar. Energin anpassas också efter kokkärlets storlek och konsumerar därför
precis den mängd energi som krävs för
att täcka ytan.
Undertecknad svarar kostnadsfritt på frågor om
hur du kan minska din energianvändning och
därmed minska din belastning på klimatet.
Din kommunala energioch klimatrådgivare
Tom Backman, Tel 0952-140 56
E-post:
tom.backman@sorsele .se

KOMMUNFULLMÄKTIGES
SAMMANTRÄDE I SORSELE
Kommunfullmäktige kallas härmed till
extra sammanträde i kommunhuset, Sorsele,
måndagen 13 december 2021, klockan 18.00.
Handlingar finns tillgängliga på kommunkansliet och ärendelistan finns på kommunens hemsida www.sorsele.se en vecka
innan sammanträdet.

VÄLKOMMEN!
Maria Broberg
Ordförande

Papper

Har även andra typer av papper i
olika tjocklekar och färger.
Leverans hem till er ordnar jag.

Kuvert

Torsdag 9 december:
I
kl. 13.00: Sångandakt äldreboenden

Har även en del andra typer av av
kuvert i lager.

Tisdag 14 december:
kl. 13.40: Julmys 6-9 år, Ammarnäs församlingshem
Onsdag 15 december:
kl. 13.00: Kulturkaffe, Sorsele församlingsgård

Tryck på kläder

Söndag 19 december:
kl. 11.00: Gudstjänst 4 Advent, Sorsele kyrka
kl. 18.00: Advents- och julkonsert med flera körer,
Gargnäs kyrka

Ring 070-375 52 88
för mer information.

V49
7/12 tisd

18.30 Bön

V50
14/12 tisd 18.30 Bön
19/12 sönd 12.00 OBS! tiden
Vi sjunger in julen och äter julgröt
tillsammans. Alla är välkomna!

Covidpass behövs för entré för dig över 18 år

Trycksaker

Ni finner även
annonsbladet på
www.sorseleaktuellt.se

Lördag 18 december:
kl. 16.00: Julkonsert, Ammarnäs kyrka

www.svenskakyrkan.se/sorsele
Facebook: Svenska kyrkan Sorsele Församling
Pastorsexpeditionen är öppen: må - to kl. 9-12
tel 0952-10011

Dagens Bibelord
Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om
vi ber honom om något efter hans vilja, så
hör han oss. Och om vi vet att han hör oss
vad vi än ber om, så vet vi också att vi får
vad vi ber honom om.
1 Joh 5:14 f.

Jul- och Nyårshälsning ?!

Blandat • Blandat • Blandat • Blandat
En billigare annonsplats för småannonser i SorseleAktuellt. Inte för företag.

Fyll i talongen. Lägg den tillsammans med 100 kronor i ett kuvert och posta det
till. SorseleAktuellt, c/o Åke Johansson, Forsnäs 228, 924 94 SORSELE.
Tack

Onsdag 8 december:
kl. 13.00: Kulturkaffe, Sorsele församlingsgård

Söndag 12 december:
kl. 11.00: Högmässa 3 Advent, Sorsele kyrka
kl. 15.00: Adventsgudstjänst, Ammarnäs församlingshem
kl. 18.00: Julkonsert för Världens barn, Sorsele kyrka

Vill ni få namn, loggor eller något
annat tryckt på jackor, mössor,
tröjor eller liknande. Det ordnar vi.

Säljes

Filadelfiaförsamlingen

Har memma Kuvert både C4 och C5,
med och uta fönster.

Behöven ni foldrar, broschyrer eller
fiskekort så hjälper vi er att fixa det.

Köpes

Kyrkligt i Sorsele

Jag har hemma både hålat och
o-hålat kopieringspapper

Uppvaktning

Bortskänkes

_____________________________
_____________________________
_____________________________
(Strecken visar på antalet tecken som får finnas med i annonsen.)

Uppgifterna nedan kommer inte med i annonsen. Annonser utan betalning tas inte in.

Namn:______________________________________________________________
Tele:________________________________________

Skicka en Jul och Nyårshälsning via SorseleAktuellt så
missar du ingen.
Vi hjälper DIG!!
Bra idé eller hur?
Hör av dig så ordnar vi din JULHÄLSNING som
kommer med i SorseleAktuellt den 21 december.
Det finns 2 storlekar att välja på:
Liten 6,5 x 2,5 cm Pris: 200 kr inkl. moms
Stor 6,5 x 5 cm Pris: 400 kr inkl. moms
Boka via telefon, 070-375 52 88
eller e-post: annons@sorseleaktuellt.se

Sista dag för bokning är
fredag 17 december

Den norrländska furans kvalitet är bestående. Golven, panelen
och stugorna som utvinns ur en av Sveriges viktigaste råvaror
är genuina, klimatsmarta och attraktiva. Och just där, mitt i
barrskogen, ligger Baseco, företaget som valt att göra affärer av
det. Affärer som växer, med nya produkter, nya marknader och
nya affärsmodeller. Allt med samma genuina, norrländska känsla.
Vill du vara med och fortsätta den resan?

Nu söker vi en
ekonomiansvarig.
Din uppgift blir att styra ekonomin in i en framtid av komplexa och
föränderliga affärsmodeller. Du kommer till ett företag med mer än
30 år av lönsamma affärer och ett entreprenörskap som genomsyrar
det mesta vi gör. I koncernen ingår också skidanläggningen Nalovardo
samt fastighetsutvecklingsbolaget Bräskafors. Två mindre verksamheter
som även de kommer att växa.
Du har troligen många års erfarenhet från den ekonomiska världen,
kanske från redovisnings-/revisionsbyrå eller en motsvarande befattning,
gärna hos ett tillverkande företag. Tjänsten är heltid eller enligt överenskommelse med start så snart som möjligt. Se mer om tjänsten på vår
hemsida, www.baseco.se
Skicka din ansökan senast 14 januari till jobb@baseco.se

Söndag 12 dec. kl 18.00
Sorsele Kyrka
Fri entré – frivillig gåva till Världens Barn
Vi följer gällande restriktioner och kontrollerar
Vaccinpass vid entré för att möjliggöra
att så många som möjligt kan delta i kyrkan.
Ingen fikaservering.

